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Munka közben
Jegyzetek főiskolai

Jó néhány éve, az egész világon különös
aktivitással foglalkoznak a színész-
pedagógusok a színésznevelés korszerű
igényeinek a kielégítésével. Ezzel kap-
csolatban stúdiumok sora foglalkozik a
kezdő színinövendék pszichikai megnyil-
vánulásainak módszeres, megalapozott
kifejlesztésével. Ez a kísérletező munka -
Európa legtöbb ilyen irányú stúdiójában -
mindenekelőtt a rögtönzésen alapul. „A
rögtönzés szakít azokkal a szokványos
eljárásokkal, melyek a színészi munkát a
szöveg elmondására, kifejezés-módjára,
szavalásra, szó szerinti tanulmányozására
szorítják. A fiatal színinövendék számára a
rögtönzésnek, az improvizációnak lényeges
célja az, hogy az ifjú növendék önmaga
munkáján keresztül fedezze fel lépésről
lépésre az alkotó tevékenység
törvényszerűségeit, igazságait, hogy ő
maga legyen képes felfedezni a játék
természetét és jellegét, a benső szellemi,
valamint a testi létezés természetét,
törvényeit stb." (Az ITI színészpedagógiai
konferenciájának jegyzőkönyvéből. -
1964.)

Mint ismeretes, az I. év első félévé-nek
tanulmányi és vizsgaanyagában kötött
szövegű irodalmi anyag nincs. Ez
időszakban feladatunk a hallgatókat

koncentrálásra késztetni, képzeletüket
fejleszteni, arra szoktatni őket, hogy ter-
mészetesen viselkedjenek a színpadon,
hogy gátlásaiktól megszabaduljanak, hogy
kapcsolatot tudjanak teremteni tárgyakkal,
partnerrel stb. S bár kötött szövegű
irodalmi anyag nincs, ezek a hely-
zetgyakorlatok, melyek a fenti feladatok
elvégzésére szolgálnak, többségükben
szöveges gyakorlatok, melyek szövegét a
hallgatók maguk ötlik, írják vagy találják
ki.

Ennek a munkának sok formáját meg-
próbáltuk már. Hol sikeresebben, hol ke-
vesebb eredménnyel, és csak zárójelben
szeretném megjegyezni, hogy a sikeresebb
és sikertelenebb munka látszata még kü-
lönb hangsúlyt kap a vizsgákon, hiszen az
órákon nagyobbrészt szabad improvizáció
folyik, s a vizsga légköre erre optimális
esetben sem a legalkalmasabb.

Már az órákon is abból adódik a legtöbb
nehézség, hogy egy-egy, a hallgatók által
kitalált és színpadra vitt jelenet szövege
irodalmiatlan, nehézkes, és akadályozza a
hallgatókat abban, hogy gondolataikat
kifejezzék vele. Még inkább rosszabbodik a
helyzet, amikor a jelenetet meg kell
ismételni.

A tanár törekvése ebben az időszakban
az, hogy a hallgatók a saját élmény-
világukból, önállóan produkáljanak szín-
padi helyzeteket, és azokat saját szöve-
gükkel adják elő.

Igen ám, de itt egy másik, pszichikai
nehézség is közbelép. A kezdő hallgatók
ugyanis, amikor a várva várt tanulást
elkezdik, és amúgy is csalódottak, amiért
nem „igazi" színdarabokat, „gyönyörű"

szerepeket játszanak, általában nem igazi
élményvilágukat viszik színpadra. Ennek
több oka van. Először: túl fiatalok ahhoz,
hogy életük eseményeiből kihámozzák, mi
is az, ami megfelelő sűrítéssel és
áttételezéssel a színpadon drámaian hathat;
másodszor: ez amúgy is elsősorban írói,
dramaturgiai munka lenne.

Más baj is van. A hallgatók belső életük
tudatos, nyílt feltárásával különben is
szemérmesek. És mindenekelőtt pro-
dukálni akarnak. Sikert akarnak elérni a
tanárnál a többiek előtt, s ez végképp
gúzsba köti érzékeik spontán, őszinte
megnyilatkozását.

A színpad számukra általában valami
szép, csodálatos dolog, s nem véletlen,
hogy a legtöbb jelenet a kezdet kezdetén
meglehetősen érzelgős, érzelmes, s a hall-
gatók a legkülönbözőbb szituációkban
jóknak, szépnek, problémátlannak, szán

dékukon kívül is „ártatlan angyalkák-nak"
tüntetik fel magukat. Ezzel aztán ahelyett,
hogy kitárulkoznának, valami hamis
színpadi illúzió fennköltségébe
burkolóznak. Ha ezek a kezdeti próbál-
kozások sikertelenek, a hallgatók gátlá-
sosak lesznek, s ha a tanár meghatározott
instrukciókkal akar segíteni, a helyzet
általában romlik, a hallgató azonnal a
kapott feladatot akarja teljesíteni, minden
erejével erre koncentrál, a produkció
élettelen, mechanikus lesz.

Mindezen sokat segíthet olyan tanári
magatartás, amely sok játékkal,
könnyedséggel oldja a gátlásokat, és
szabad, önfeledt játékra tudja serkenteni a
hallgatókat.

Tanóra a vizsgán

Egy alkalommal egyik tanártársam olyan
könnyed, szabad, ismétlés nélkül
improvizáló légkört tudott teremteni -
állandóan újból és újból megszakítva és
továbblendítve a játék menetét -, hogy
vizsga helyett tulajdonképpen „szabályos"
órát tartott, amelyen a tantestület többi
tagja is jelen volt. A hallgatók
meglehetősen bátran, szabadon és kötet-
lenül viselkedtek, a bemutató rendkívül
érdekes volt. Igen ám, de ennek a kí-
sérletnek is maradt egy hiányossága.
Mindez ugyanis még nem volt alkotó
produkció, ezekben a kötetlen játékokban
az alkotás élményét a hallgatók még nem
szerezhették meg, s ennek megfelelően a
csak a színészi alkotó állapotban
megszerezhető tapasztalatoknak nem ju-
tottak a birtokába. Így, amikor a második
félévben kötött szövegű feladatot kaptak,
hirtelen túl nagy volt az ugrás, s az előbbi
félév munkájából csak keveset tudtak
hasznosítani.

Forradalmi változások

A színház célja, tartalma, formái, stílusa
nemcsak a háború után fordult nagyot egész
Európában, hanem az el-múlt negyedszázad
alatt is. Amikor sok-sok év után először
volt szerencsénk közvetlenül tapasztalni
más országok színészeinek a munkáját,
világosan láthattuk, hogy egy-egy újfajta
színház produktuma mögött a
színészképzésnek és -nevelésnek is
alapvetően új módjai kell hogy legyenek.
Mindenekelőtt nyilván-való volt, hogy
Brecht hatása olyan alap-vető és új
követelményeket támasztott a színészi
mesterséggel szemben, amelyek-ről eddig
nem volt szó. De a változást, az újat
nemcsak Brecht jelentette, hanem az a
rendkívüli hatás, amely tőle szár-



mazott, és amely sok-sok áttétel útján más
szerzőknél is követelő igény lett. Sőt,
feltétlenül újraértékeltette velünk a már
klasszikusnak elfogadott stílusok
színpadravitelét is. Ugyanakkor más oldal-
ról évek óta hat a színjáték régibb, sőt ősi
formáinak és lényegének emocionálisabb,
dinamikusabb inspirációja. A színészekkel
szemben támasztott szakmai igény megnőtt,
s a nagyobb technikai és intellektuális
felkészültség alapja lett annak a sokoldalú
realista színháznak, amely a
legkülönbözőbb stílusvariációkat is
sikeresen szólaltatja meg.

Természetes, hogy ami a színházi mun-
kában bekövetkezett, az a főiskolai ok-
tatásban is mindig közvetlenül éreztette a
hatását. Hiszen az az erőfeszítés, amit a
legaktívabb színházi emberek tesznek a
pedagógiai munka érdekében, éppen abból
a szándékból következik, hogy a színházi
élet legfrissebb hatásait szinte egyidőben
vigyék be a színészoktatásba.

Mindennek ellenére a sikeres megújí-
tások közepette is a tradícióvá vált hely-
zetgyakorlat tartotta magát a legtovább. A
magam munkájában is sok nehéz órát
szerzett az ezekkel való újabb és újabb
próbálkozásoknak és kísérleteknek idő-
leges sikertelensége. Előbbi osztályommal
néhány évvel ezelőtt az első hónapokban
sikerült jó légkört kialakítani s igen
inspiráló, produktív gyakorlatokat
létrehozni. Mikor azonban a vizsgaidő-szak
elkövetkezett, a hallgatókon úrrá lett a
félelem, mindenáron produkálni akartak,
elvesztették a talajt a lábuk alól. A
játékokból, improvizációkból elszállt az
élet, s hiába igyekeztem rendezői ta-
nácsokkal némi javulást elérni. Így az-tán
egy merev, görcsös műsort produkáltunk,
amin alig látszott meg a munka.

Részben meditálva ezen a sikertelen-
ségen, részben minden évben más tanár-
társam munkáját figyelve, részben átta-
nulmányozva a rögtönzésre támaszkodó
oktatás híveinek (mint pl. a francia Saint
Denis-nek és másoknak) legfrissebb,
elméletileg és gyakorlatilag jól
megalapozott tapasztalatait, összegezve
eddigi saját benyomásaimat a színészi
munkáról és a nevelésről, újból és újból
végiggondolva a színházban töltött éveket,
a jelenlegi osztályommal alapvetően más
módon kezdtem el a munkát.

Önkéntes színpadi gyakorlatok

A hallgatók számára a kezdet kezdetén
nem szabtam meg semmiféle programot.
Az első órákon mindenki azt tehette,
amihez kedve volt, azt játszhatta,

amit akart, szavalhatott, énekelhetett;
célom elsősorban az volt, hogy jól érezze
magát. Ezeken az órákon csak olyan
rögtönzéseket adtam fel, melyek a véletlen
helyzetből fakadtak. Ezeket nem
gyakoroltattam, nem javítottam, akinek
kedve volt, megcsinálhatta még egyszer. fia
inspiráltam is a hallgatókat, mindig
igyekeztem kivárni, hogy az adódó játékok
természetszerű okot szolgáltassanak egy-
egy újabb, összetettebb igényű fel-adat
megoldására.

Eljutottunk a saját személyben elő-
adandó, saját élményből fakadó önkéntes
színpadi gyakorlatokig. A hangulat
általában jó volt, a gyerekek nem éreztek
nagy űrt elképzelt vágyaik és az addig
számukra ismeretlen tanítási anyag között.
Különösen néhány hallgató tett tanúságot
hihetetlen kedvről és érdeklődésről, és
régebbi módszereinkhez képest elégedett
lehettem volna. Mégis úgy éreztem, hogy a
hallgatók lényegében még mindig csak
feladatokat teljesítenek. A legfőbb
probléma az maradt: hogyan lehetne a
hallgatók valóságos, meglevő, a tudatuk
mélyén húzódó élményvilágát
felszabadítani, ami azt a szabad, játékos
kedvet feltámasztja bennük, amely csak
színészeknek adatik meg?

Szándékosan és tudatosan igyekeztem
minden olyan színpadi helyzetet vagy
megoldást elkerülni, mely a hallgatók már
meglevő színházi vagy a színházról alkotott
élményvilágából adódhatott. A köznapi,
mulatságos, szórakoztató játékok egész
sorát találtam ki, amelyek már a határán
voltak az igazi „alakoskodásnak", az igazi
színészi megnyilvánulásnak, amelyek
segítségével az eddigiek-kel szemben
szabadabb, kötetlenebb lég-körben
mozoghattunk, mint annak előtte. A
gyerekek által „kiokoskodott" szövegű
gyakorlatokat teljesen elvetettük. Mégis,
minden jókedvű és produktív óra után is azt
éreztem, hogy valami alapvető és lényeges
hiányzik.

S akkor közbejött a véletlen. Egyik óra
után egy ideig még elbeszélgettem a
gyerekekkel, az idő közben eltelt, s a
színházból már elkéstem. A hallgatók még
maradtak, hogy a másnapi órára
készüljenek. Hirtelen úgy határoztam, hogy
én is ott maradok. Az órának vége volt,
beültem egy sarokba, azt mondtam. csak
dolgozzanak nyugodtan tovább, ha
valamire szükségük van, szóljanak.

„Királydráma" - rögtönzés

A hallgatók viszonylag zavartalanul
kezdték élni a maguk igazabb világát,

pontosan úgy, mint az órákon, színpadi
próbálkozásaik azonban nem voltak
eredményesebbek. Egy idő után meg is un-
ták, veszekedni kezdtek, aztán valakinek az
az ötlete támadt, hogy inkább játszani
kellene. Ebben a hangulatban aztán a
gyerekekből kitört valami elementáris já-
tékkedv. Nemsokára igazi színészösztönük
is megmozdult. Eljátszották az iskolát.
Friss, új, egész életükre kiható élmé-
nyeikből előadták, milyen is ez az iskola,
mit és hogyan tanítanak benne, utánozták a
tanárokat, az órákat. El kell mondani, hogy
mindezt kitűnő megfigyelésekkel,
hihetetlenül tehetségesen, finoman poen-
tírozva, ízlésesen, okosan. A jókedv és
nevetés tetején, amikor már saját magamat
is láthattam közvetlen közelről, szemtől
szembe, ahogy az órákon magyarázok,
viselkedem, az egyik hallgató némi zavart
tanácskozás után izgalomtól lázasan
hozzám lépett, és engedélyt kért arra, hogy
műsoron kívül bemutassanak egy jelenetet,
amelyet akkor csináltak, amikor semmi
„kötelező" feladatra nem volt ötletük, és
ezzel szórakoztatták magukat.

A függöny összement. Az egész osztály
fent volt a színpadon. Egy fiú kijött, és kb.
ezt a versikét mondta el:

„A jó képnek nem kell ráma,
nem más ez, mint Királydráma!"
Ezek után felment a függöny. A kép egy

shakespeare-i felvonásvéget ábrázolt. A
hallgatók különböző Shakespeare-sze-
repekbe álmodva magukat, jöttek, mentek,
álltak, ültek a színen, és egy teljesen
világos, logikus eseményláncolatban
tökéletesen értelmetlen szövegeket mond-
tak kitűnő tempóban, jó ritmusban; komoly
tragédiákat éltek át, melynek során - mint
egy tisztes Shakespeare-színdarab végén -
mindenki holtan terül el a színpadon.

Ekkor megjelent a prológus, bánatosan
körülnézett, és azt mondta: „Oh, békés
borzalom!"; majd lenézett, és bo-
csánatkérően megismételte: „Oh, Békés!",
majd rámutatott a színpadra - „borzalom!".

A jelenet kitűnő volt. Amit akkor
„ütöttek" össze, amikor egyszer az oktatás
„kötelező" anyagában megtorpantak, s amit
csak akkor „mertek" elővenni, amikor egy
váratlan és véletlen estén, óra után a jókedv
„baráti összejövetel-be" csúcsosodott, az
volt az igazi, az volt az a valami, amit már
jó ideje mindig olyan nagyon nélkülöztem.

Olyasmiről szólt ez a „Királydráma",
amit addig szavakkal nem tudtak elmon-



dani magukról. És ami a legfontosabb,
fellobbant bennük az a játékszenvedély,
amiért tulajdonképpen színésznek jelent-
keztek, ami fűtötte őket akkor is, ami-kor
talán szüleikkel csatáztak, hogy színészek
lehessenek.

A jelenet során szerettek, gyűlöltek,
menekültek, meghaltak, bosszút álltak,
megbocsátottak - voltak szabadok, terror
alatt nyögők, mindenfélék, ami pil-
lanatnyilag eszükbe jutott, amihez pil-
lanatnyilag kedvet éreztek. A shakespeare-
i kör felmentette őket annak a bénító
kényszerétől, hogy mindezt saját
személyben adják elő, miközben indula-
tuk, haragjuk, humoruk a legszemélye-
sebben, a lehető legfelszabadultabban
nyilvánult meg. Az irracionális szövegek
egyben tökéletesen lehetővé tették, hogy
mindazt drámaian kifejezhessék, amit
meghatározott szöveggel még nem voltak
képesek elmondani.

Szöveges gyakorlatok

Ettől az estétől kezdve a szokott hét-
köznapi hangulatokon és szorgalmi hul-
lámzásokon kívül lényegében nem volt
több problémánk. A gyerekek a saját
munkájukból megéreztek valamit, ami már
nem kényszerű feladatok teljesítése. A
legkülönbözőbb és leglehetetlenebb je-
leneteket találták ki. Legfőbb gondom az
volt, hogy bátorságukat, kezdeménye-
zőkészségüket növeljem, újra meg újra
meglendítsem. Szöveges gyakorlatokat is
csináltunk, s ha a szövegek elkoptak,
helyettük rendszeresen lehetett teljesen
értelmetlen szavakat használni.

Ez nagyon jól bevált. Az volt ugyanis a
tapasztalat, hogy egy megfelelő jelenet-
ben a bennük feszülő, de nem tudato-
sítható gondolatokat nem tudják jól és
tömören kifejezni. Ilyenkor azok a szavak,
melyek önmagukban alig jelentettek
valamit, kitűnően alkalmasak voltak arra,
hogy egy bonyolult állapotot megfelelő
hanggal, színnel megértessenek.
Leggyakoribb az volt, hogy a be-
szédgyakorlatok versszövegeit használták
olyankor, amikor a saját szöveg zavarta
őket.

Például „bede-bede bá, bede-bede bó
...", vagy „Vasutas, vasutas, hol az a
vasutas ...", vagy „Kőbánya-Csepel,
Kőbánya-Csepel", vagy „Zsákbamacskát
sosem vettem, Csigát, sáskát meg nem et-
tem, Sűrű sárban nem lépkedtem, Soha
senkit nem sértettem", vagy „Ádám bá-
tyám pávát látván pávává vált", és így
tovább.

Volt olyan bonyolult jelenet, amelyet

összesen két szóval játszottak végig: „Te-
hergépkocsi - töltöttkáposzta." Ezzel in-
dulataiknak, érzéseiknek, gondolataiknak
minden árnyalatát ki tudták fejezni. Ami-
kor ezek a szavak is elkoptak, rutinosak
lettek, ki kellett cserélni a szavakat, és a
játék felfrissült.

Kedvenc jelenetünk volt: fiatal pár ú j,
még üres lakásba érkezik. Boldogok. A
lány képzeletben berendezi a szobát,
mutatja és mondja: „Az asztalunk, a szé-
kem, a széked, a képünk, a lámpa, az
ágyunk - a mi lakásunk." A fiú nézi,
tűnődik, aztán újból elmondja ezeket a
szavakat; „az asztal, a székem stb.", köz-
ben teljesen átrendezi a szobát, s „íme, a
mi lakásunk!". Ezek után minden meg-
történt, ami ilyenkor megtörténhet,
összevesztek, vitatkoztak, sírtak, nevettek,
kibékültek, szakítottak, de mindig csak ezt
a pár szót használták.

Kifejezetten kerestük az abszurd hely-
zeteket, kerültük a hétköznapit, sikerült
olyan közegbe jutni, ami több volt, mint
az élmények tudatos színpadra vetítése,
ahol megszólalt a tudatalatti, ahol a
szavaknak nem sok értelmük volt, de
leplük alatt megnyilvánulhatott a hall-
gatók igazi belső élete. Anélkül, hogy tu-
datosan le kellett volna magukat leplez-
niük, okosan meg kellett volna fogalmaz-
niuk azt, amit az ember magával kap-
csolatban nehezen tesz meg, s aminek a
kifejezése, kivetítése mégiscsak az
egyetlen, ami a színészi kielégültség örö-
mét, a játék igazi, szenvedélyes boldog-
ságát meghozza.

Kockák, hasábok

Szívesen játszottunk kockákkal, hasá-
bokkal. A tanterem kis színpada fel van
szerelve kisebb-nagyobb idomokkal. Tel-
jesen szabad improvizációkat játszottunk
velük. A hallgatók a kockákat ide-oda
rakosgatták, házat, lakást építettek be-
lőlük. Ez önmagában semmit sem jelen-
tett, de közben a legkülönbözőbb drá-
mákat játszották el. Egy lakás, ami soha
nem épül fel; egy ház, amit boldogan
felépít valaki, de mire felépíti, egyedül
marad benne és boldogtalan; egy lakás,
amit közösen építenek fel, sok örömmel és
szerelemmel, de mire kész és közösen
elfoglalják, semmit nem tudnak egymással
kezdeni stb. Ezek a játékok általában a
részletekben is az abszurditás jegyében
folytak. Mindig szinte az ellenkezője
történt annak, mint amiért a cselekvéseket
folytatták. Ezek a játékok ön-magukban
nem feltétlenül állták meg a helyüket, de
közben a hallgatók belső

életének olyan tragikus és komikus, iro-
nikus és lírai megnyilvánulásai kerültek
felszínre, amelyek más, konkrétabb te-
matikájú gyakorlatoknál sohasem.

Megadott témára a hallgatók teljesen
önálló gyakorlata volt egy „divatrevü",
amelyen különböző ruhákat kellett lé-
nyegében kellék és jelmez nélkül bemu-
tatni. Ezek természetesen mindig egyben
valamely meghatározott karaktert vagy -
apró kis fordulattal - való helyzetet is
jelentettek. Pl. „Kabát! - minden társa-
dalmi réteg számára" - egy kabát, amely
egy-egy mozdulattal variálva „földmun-
kás", „úrvezető", „tisztviselő", „művész"
számára alkalmas. „Főiskolai egérke
(kezeslábas) - minden mozgásgyakorlatot
kibír"; „sötétlila nagyestélyi! - ugyan-az
sárgában, zöldben, fekete és fehér
színben!".

Cirkusz. Különböző akrobaták mutat-
ványai kellék nélkül. Az életveszélyt el-
hárító koncentráció és a sikeres produkció
kettősségének jegyében. Oroszlánszelídítő
és az oroszlán produktuma stb. Rendkívül
nagy szerepet szántunk a zenének, a zene
belső lényegével való teljes együttélés sok
gyakorlat alapvető fel-tétele volt.
Műsorunk tekintélyes részét alkották
népdalok és népballadák, amelyek semmi
hamisságot nem tűrnek, amelyek
mindenkit érzelmi világának legőszintébb
kifejezésére kényszerítenek.

Mindennek a számtalan játéknak és
jelenetnek a létrejöttében a véletlennek
természetesen még nagyon sok szerepe
volt. És szerepe volt annak is, hogy az
osztály jó adottságokkal rendelkezett,
lelkes és szorgalmas volt. Szerepe volt
még annak is nyilván, hogy próbálkozá-
sainkat havonta egy színielőadás keretében
összegeztük.

Egy vendégfogadás eredményei

Hangsúlyoznom kell, hogy bár a si-
kertelenség, a dac, „a csak azért is" nem
egyszer fékezhetetlen erőt tud adni egy
művésznek, a sikerélmény nélkül lendü-
letes fejlődés alig képzelhető cl. Minden
jó munka mellett is, amit az osztállyal
közösen végeztünk, annak a nagy fellen-
dülésnek, ami az első hat hét után jel-
lemzője lett a további munkának, egy vá-
ratlanul és véletlenül jött siker volt az
okozója. Egyszer egy délután az igazgató
vezetésével váratlanul egy amerikai szí-
nészküldöttség érkezett az osztályba, hogy
rövid időre megtekintse az oktatást. Még
túlságosan az elején voltunk a dol-
gainknak, nem is nagyon örültünk a vá-
ratlan vendégeknek. Különben is éppen



egy új jelenetet próbáltunk, ahol még csak
a feladatot mondtam el, és a próba még el
sem kezdődött. A színpad egyik sarkában,
mint kirakatban, három gyerek
próbababaként állt, a negyedik öltöztette
őket, a színpad többi része utca volt, a
többiek járókelők. Mást nem határoztunk
meg. A vendégeknek megmondtam, hogy
semmiféle produkciót nem tudunk mutatni,
ők éppen akkor jöttek be, amikor ezt a
feladatot először improvizálják a gyerekek.
A vendégek ezt udvariasan tudomásul
vették, a gyerekek elkezdtek mozgolódni a
színpadon, kisebb-nagyobb karakter-
ötletekkel. Az-után az egyik fiú váratlanul
angolul azt mondta a partnerének, hogy
„Oh, oh, beautiful Baby", és mutogatott a
kirakatban öltöztető kisasszonyra. A terem-
ben nevetés támadt, az amerikaiaknak
tetszett az ötlet, hogy anyanyelvükön
szólalt meg egy szereplő. Úgy látszott, a
dolog kedvesen befejeződött. Igen ám, de
barátunk mindannyiunk legnagyobb
meglepetésére változatlanul tiszta angol-
sággal és folyamatosan játszotta a szerepét.
Kiderült, hogy ő egy amerikai turista, aki
magyar tolmácsát arra akarja felhasználni,
hogy mutassa be neki a csinos magyar
kirakatrendező kislányt, és szervezzen vele
randevút. A játékra azonnal reagáltak a
többiek, és végül is - bár udvariasak voltak
az amerikai turistával - a magyar kislányt a
magyar vőlegénynek juttatták a jelenet
során.

A hatás leírhatatlan volt, hiszen nem-
csak a soha nem játszott jelenetet imp-
rovizálta kiválóan a fiú és az osztály, de
ráadásul még angolul is. Mondanom sem
kell, hogy a vendégek ettől kezdve
egyáltalán nem akarták otthagyni az osz-
tályt, a gyerekek pedig szárnyakat kapva, a
már meglevő és itt improvizált mű-sorukat
két és fél órán keresztül játszották
egyfolytában.

Ennek a délutánnak a híre „belföldi
vendégeket" is vonzott az osztályba, és ez a
kis társaság a külföldi érdeklődőknek játszó
bemutató együttessé vált. És mivel az első
félévben még csak helyzet-gyakorlatokra
volt kárhoztatva, most pedig belépett
életükbe a közönség, a siker, az öntudat, a
magabiztosság - ez az éltető és inventáló
öröm hihetetlenül progresszíven hatott
további munkánkra is.

Ö
n
ismeret és vélet len

Az a feladat, hogy a hallgatókat meg-
ismertessük önmagukkal, nem kis probléma
a tanár számára. A dolog túl egy-

szerű lenne úgy, hogy a kívülálló tanár
felismerése alapján a hallgató tájékozódjék
saját fogyatékosságairól. Az önismeretnek
szinte kizárólagos módja itt is az önálló
felismerés. Ezt a lehetőséget előidézni
elsősorban a tanár dolga, de még ebben is
rendkívül nagy lehet a véletlen szerepe.

Volt egy hallgatóm, aki több alkalommal
kísérletezett, amíg sikerült bejutnia a
Főiskolára. Amikor felvétele után az első
hetekben munkához láttunk, azonnal
kiderült, hogy a fiú hihetetlenül aktív,
találékony, szorgalmas. Azokban az
időkben, amikor az órán a tanár által
vezetett gyakorlatok között bármikor, bárki
előállhatott szívének kedves jelenetével, az
említett hallga-tóm egy alkalommal előadta
O 'Neill A boldogtalan hold című
darabjából Jimmy monológját. Én nem
foglalkoztam részletesebben ezekkel a
bemutatókkal, nem vettem számba mint
tananyagot, egy-két megjegyzést fűztem
csak a produkcióhoz. A jelenet igen
szentimentálisan hangzott el, de mivel
tudtam, hogy ez a fiúnak egyik
leggyengébb pontja, ez alkalommal nem
akartam erre különösebben kitérni. Régi
tapasztalatom volt már, hogy nem könnyű
ráébreszteni valakit önmaga szentimentális
hajlandóságára. Hiába akartam azonban én
könnyedén elsiklani a dolog fölött, a fiú
makacskodott, követelte a szigorúbb
bírálatot, majd maga bökte ki: „Ugye,
nagyon, de nagyon szentimentális voltam?"

Igyekeztem röviden elemezni a
monológban fennálló helyzetet, s ilyen
módon felhívni a figyelmét arra, hogy a
figura kifejezetten kemény, határozott,
akaratos fel-lépése helyett az előadásban
megnyilvánuló önsajnálkozás tette ilyen
érzelgőssé az alakítását. A fiú nem fogta
fel a dolgot olyan egyszerűen, és
szomorúan azzal zárta le a beszélgetést,
hogy „hiába - én már ilyen szentimentális
vagyok".

Bántott a dolog, és azt kérdeztem tőle,
miért gondolja, hogy ennyire szen-
timentális? A válasz az volt, hogy
visszaemlékszik a gyerekkorára, s az a ta-
pasztalata, hogy ő már akkor is ilyen
érzelgős volt. Magyarázatot kértem.
„Tetszik tudni - válaszolt a fiú -,
visszaemlékszem, hogy az élet nagy ese-
ményeire már 14 éves koromban is csak
szentimentálisan tudtam reagálni. Ami-kor
1956-ban a szüleim disszidálni akartak, én
magam is, mint 14 éves gyerek, nagy
kedvet éreztem a kalandos utazáshoz. De
amikor már mindent összecso-

magoltunk, s a szobáink megkopasztva és
részben kiürítve álltak, az indulás előtt
megijedtem, elszorult a szívem, és
lerohantam a pincébe. A pince volt a mi
játszóterünk, ott bujkáltunk, ott csatáztunk
mindennap a pajtásaimmal, akik engem
nagyon szerettek, mert a ház kedvence
voltam, és ezért a pince falait teleírták
Jocó, Cocó feliratokkal, ahogy engem a
házban becéztek. És amikor én az elindulás
előtt megláttam ezeket a Jocó, Cocó
feliratokat, akkor én bizony elsírtam
magam, megsimogattam ezeket a Jocókat,
Cocókat, és az egyiket még meg is
csókoltam. Hát azóta tudom. hogy milyen
szentimentális vagyok."

Az osztályban csend volt. Az egyszerűen,
szárazon, keményen elmondott történet
engem is igen megfogott, és még ezzel a
megindultsággal kérdeztem a fiút, miért
gondolja ebből a történetből, hogy
alapvetően szentimentális természetű? A
fiú szomorúan vonogatta a vállát, ami-kor
hirtelen eszembe jutott valami. Azt
mondtam neki: „Nézze, ahogy maga ezt a
történetet elmondta, abban a világon
semmi szentimentális nem volt, egyszerű
volt, igaz és ennek következtében drámai.
Emlékszik még, hogy egy negyed-órával
előbb hogy mondta el azt a bizonyos
Jimmy-monológot?" A fiú tűnődött. „Nos -
mondtam -, akkor most jól figyeljen,
mondja el még egyszer ezt a történetet a
pincével, a Jocó-Cocóval, de most
ugyanúgy, ahogy az előbb ezt a Jimmy-
féle monológot elmondta. A fiú egy
pillanatnyi meghökkenés után újból
elkezdte a gyerekkori történetet, és tö-
kéletesen fel tudta venni azokat az ér-
zelgős, önsajnálkozó hangokat, amelyeket
az előbb az O'Neill-részletben használt. A
most újból hallott szentimentális történeten
a gyerekek és maga a fiú is igen
felszabadultan szórakoztak, s ez régi-régi
görcsöt oldott fel jólesően.

Amikor egy állandóan változó művészeti
pálya pedagógiai munkájáról számol be az
ember, végeredményről, mindenki számára
megfogalmazott tételekről, tanácsokról
soha nem lehet szó. Mindezek
próbálkozások, kísérletek, amelyek a
körülmények összejátszásából, az éppen
adott hallgatók és a tanár viszonyából
jönnek létre. Hogy mit kell másnak, mit
kell saját magamnak is tennem holnap, erre
vonatkozólag mindez csak tapasztalat, mert
a holnap új feladatai, az új hallgatókból
álló együttes nyilván új és más
követelményeket fog támasz-tani.


